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Град Лозница  
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Датум: 22.06.2017. године 

        Л о з н и ц а 

 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-18-837/2017-IIIı-6 

 

Предмет:  Одговор на постављено питањe   у вези јавне набавке број 18/2017 – Радови на 

изградњи улице „Карађорђева“ 

 

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 

питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

 

ПИТАЊЕ:  

Питање се односи на Додатни услови, Услов 1), страна 12 конкурсне документације, који 

располаже неопходним финансијским и пословим капацитетом:  

-   да минимални годишњи приход који је понуђач остварио у 2014, 2015 и 2016 години, 

појединачно за сваку годину не сме бити мањи од 70.000.000,00 динара за радове који су 

предмет ове јавне набавке. 

Доказ – Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети 

биланс стања и биланс успеха,  за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.)  

 

ОДГОВОР:   

Услов је у складу са чланом 77, ставом 2, „Минимални годишњи приход који се тражи од 

понуђача не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке, осим у изузетним 

случајевима..“ 

ПИТАЊЕ:  

Питање се односи на Додатни услови, Услов 2), страна 12, који раполаже неопходним 

искуством у обављању радова који су предмет јавне набавке, да ли су у питању радови на 

реконструкцији путева и улица, изградњи путева и улица и санацији путева и улица 

 

ОДГОВОР:   

Што се тиче другог додатног услова – који располаже неопходним искуством у обављању 

радова који су предмет ове набавке, минимални услов је да је понуђач извршио радове на 

изградњи, реконстуркцији и санацији улица и путева у вредности од 350.000.000,00 милиона за 

5 обрачунских година.  
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ПИТАЊЕ:  

На страни 13 конкурсне документације у погледу кључног техничког особља и то: „1 инжењер 

заштите на раду“, да ли се као доказ може доставити уговор о ангажовању правног лица или 

предузетника који има лиценцу за безбедност и здравље на раду, одлуку о лицу ангажованом за 

БЗР са важећом лиценцом (решењем) или ово мора бити инжењер са неком одређеном 

лиценцом? 

 

ОДГОВОР:   

На страни 13 конкурсне документације, кључно техничко особље, је наведено поред инжењера 

са лиценцама и 1 инжењер заштите на раду и то: из редова стално запослених или ангажован 

уговором о обављању радова у предметној набавци. 

Као доказ може се доставити уговор о ангажовању правног лица или предузетника који има 

лиценцу за безбедност и здравље на раду.  

 

ПИТАЊЕ:  

Шта ће наручилац сматрати довољним и адекватним доказом ако понуђачу за 2016 годину, 

надлежна институција није још увек обрадила годишњи финансијски извештај? 

 

ОДГОВОР:   

У том случају доставити Извештај који је предат, као доказ. 

 

ПИТАЊЕ:  

 

На страни 72 конкурсне документације Образац структуре цене, појаснити како попунити, да ли 

се уписује само укупна понуђена цена? 

 

ОДГОВОР:   

У образац структуре цене унети само укупно понуђену цену без пдв-а, као и са пдв-ом, с 

обзиром да је у предмеру и предрачуну радова исказана цена по јединици мере за све радове. 

 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2017. 

       

                                      

 

                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          

                                                        Слађана Томићевић                                                                                                     

Достављено: 

- портал јавних набавки  

- сајт града Лознице 

http://www.loznica.rs/

